THERMOBEL® - PREMIUM
UITVOERING

Thermisch premium, esthetischer en duurzamer
BESCHRIJVING
Dé isolerende beglazing met uitmuntende thermische eigenschappen en verbeterde randafwerking

Eigenschappen

Voordelen

Product geleverd met standaard AA
afgescherpte randen

Deze afwerking is duurzamer bij plaatsing, opslag en transport.

Nogmaals verbeterde thermische eigenschappen

Thermobel® met Premium afwerking voldoet nu aan de eisen van morgen en wordt standaard uitgevoerd
met de thermisch verbeterde flexibele afstandhouder. Deze verhoogt het wooncomfort en vermindert de
stookkost.

Esthetisch ‘strak’!

Door de volautomatische plaatsing van de flexibele afstandhouder, dé oplossing voor de “minimalistische
raam- en schuifdeur systemen”.

Thermobel® - Premium uitvoering is CE-gemarkeerd

Met AGC’s knowhow bent u zeker van een garantie van 10 jaar en de inachtneming van de meest strenge
normen en kwaliteits labels.

Verkrijgbaar in dubbel of drievoudige beglazing voor De samenstelling van Thermobel® - Premium uitvoering kan worden aangepast indien andere functies
gewenst zijn vanuit zonwerend, akoestisch en veiligheidsstandpunt.
alle toepassingen voor binnen en buiten.
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Product

Eigenschappen

Thermobel Top - Premium

Thermische isolatie met Ug waarde van 1.1 W/(m²K)

Thermobel Advanced - Premium

Thermische isolatie met Ug waarde van 1.0 W/(m²K)

Thermobel Energy - Premium

Thermische isolatie en zonwering met Ug waarde van 1.0 W/(m²K)

Thermobel TG Top, Advanced - Premium

Verbeterde thermische isolatie in drievoudige beglazing met een grote benutting van de zonnewarmte
met Ug waarde tot 0.4 W/(m²K)

Thermobel Stopray - Premium

Thermische isolatie met versterkte zonregulering

Thermobel Stratobel - Premium

Isolerende beglazing met veiligheidsfunctie

Thermobel Stratophone - Premium

Isolerende beglazing met veiligheids- en akoestische functie

N

Overige kenmerken:
•
•
•
•
•
•
•
•

Afwerking: AA
Standaard met flexibele Warm Edge afstandhouder
Spouwvulling: edelgas
Max afmetingen: 2700 × 5000 mm
Max gewicht: 1500 kg
Max kg/lm: 350 kg
Max dikte glas: 30 mm
Max totale dikte beglazing: 80 mm
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SAMENSTELLINGEN EN BESCHIKBAARHEID

